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الثقافة والقيم
السالمة

يعود املوظفون إىل املنزل بنفس الشكل أو يف    •
حال أفضل كل يوم  

فال أحد يصاب أو يتعرض لألذى أبًدا  •
تعترب رائدة السوق يف مجال السالمة  •

العمالء يف املقام األول
تزويد العمالء بأفضل مستوى من الخدمة مهام    •

كلف األمر  
الشغف لتحقيق نجاح العمالء  •

النزاهة املطلقة
فعل اليشء الصحيح دامئًا  •

اإلدارة املحلية / الرقابة املحلية
االنفتاح عىل األفكار من أي مكان وتشجيع     •

الشغف للتعلُّم  
الرتكيز املستمر عىل التحسني  •

توفري أفضل العاملني / أفضل مكان للعمل
•  خلق الفرص - تنمية ومعايشة أحالمك

احرتام الجميع واالعرتاف بأن كل فكرة تحظى    •
بالتقدير  

االلتزام باالبتكار وتحقيق النتائج  •

الرئيس والرئيس التنفيذي

أعضاء فريق براند سافوي، 

الفوز  على  تساعدنا  واألخالق  بالنزاهة  تتسم  كشركة  وسمعتنا  ثقافتنا  إن 
بالعمالء واالحتفاظ بهم، وجذب أفضل األفراد العاملين في هذا المجال وجعل 
سافوي”(  )“براند  لها  التابعة  والشركات  الصناعية.  للخدمات  براند  شركة 
نة قواعد السلوك هذه مبادئ توجيهية  مكاًنا رائعا للعمل. ومن ثم، توفر مدوَّ
لمساعدتنا في حماية هذه الثقافة والعمل مًعا بنزاهة والقيام بالشيء الصحيح 
نة قواعد السلوك الخاصة بنا على جميع الموظفين  باتساق دوًما. وتسري مدوَّ
والمسؤولين والمديرين في شركة براند سافوي، وكذلك األطراف الثالثة التي 

قد تمثلنا.  

المجتمعات  في  كبير  بشكل  تزداد  ومجتمعاتنا  توقعات عمالئنا وزمالئنا  إن 
هذه  تلبية  على  ساعدنا  لذا،  فيها.  ونعمل  نعيش  التي  والشفافة  المترابطة 
بعناية وفهم محتوياتها  السلوك هذه  قواعد  نة  التوقعات من خالل قراءة مدوَّ

وتطبيق مبادئها في كل ما تفعله وتقوم به لصالح شركة براند سافوي.    

كنت  أو  التصرف،  كيفية  متأكًدا من  فيه  لست  في وضع  نفسك  إذا وجدت 
نة قواعد السلوك، أو إذا كان لديك سؤال حول  تعتقد أنه قد حدث انتهاك لمدوَّ
مشكلة تتعلق باالمتثال، فُيرجى اإلبالغ عن ذلك. اطمئن إلى أن الشركة سوف 
فيها  بيئة يكون  بتوفير  بالشيء الصحيح. فنحن ملتزمون  القيام  تساعدك في 
أننا نريد منك  المفتوح والصادق هو األصل وليس االستثناء. كما  التواصل 
ث مع مشرفك أو مديرك  أال تتردد وأن تشعر باالرتياح والطمأنينة في التحدُّ
أو ممثل الموارد البشرية. إضافة إلى ذلك، يوفر الخط الساخن لألخالقيات 
وسيلة  سافوي،  براند  بشركة  الخاص  الساخن”(  )“الخط   EthicsPoint
سرية لإلبالغ عن المشاكل أو المخاوف بشأن النزاهة حيثما كان ذلك متاًحا.  

نشكرك على التزامك ودعمك المتواصل.  

بيل هايز

الرئيس والرئيس التنفيذي

براند للخدمات الصناعية.  
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الصفحة 7

من هم األفراد املنوط بهم االمتثال ملدونة قواعد السلوك؟

تحدد مدونة قواعد السلوك هذه املبادئ الهامة واألساسية التي يتعني 
عىل كل األفراد والكيانات العاملة لصالح الرشكة أو بالنيابة عنها أو 

حتى لصالح الرشكات الزميلة والرشكات التابعة االمتثال التام لها مهام 
كان موقع هذا الشخص أو منصبه. يتحمل كل من املسؤولني واملديرين 

واملوظفني مسؤولية االمتثال ملدونة قواعد السلوك هذه. كام أن األطراف 
الخارجية التي متثل الرشكة سواء مستشارين أو وكالء أو مندويب مبيعات 

أو موزعني أو مقاولني مستقلني مطالبون أيضاً بالترصف والعمل وفقاً 
ملدونة قواعد السلوك وثقافة االمتثال.  

املستشار العام للرشكة هو مسؤول االمتثال لدينا. يتحمل مسؤول 
االمتثال مسؤولية 

إدارة تنفيذ وتفعيل مدونة قواعد السلوك، مبا يف ذلك: 
اإلرشاف عىل اإلدارة واالمتثال ملدونة قواعد السلوك مبا يف ذلك • 

إنفاذ وضامن تفعيل التدابري التأديبية املالمئة مبا يصل عىل سبيل 
املثال وليس الحرص إىل الوقف عن العمل وإنهاؤه، وكذلك يتحمل 

مسؤولية ضامن تطبيق مدونة قواعد السلوك مبا يتوافق مع 
القوانني املحلية املعمول بها داخل اإلقليم

وإجراء التحقيقات بشأن االنتهاكات املبلغ عنها لهذه املدونة • 
واإلرشاف عليها. 

وتنسيق إجراءات مواجهة سوء السلوك أو خرق املدونة والتعامل • 
معه واتخاذ ما مينع تكرار مثل هذا االنتهاك.

والتنسيق لعمل برامج التدريب الالزمة واملعتمدة بخصوص • 
املوضوعات التي تشملها املدونة. 

براند للخدمات الصناعية. وجميع الشركات التابعة »براند سافوي« ملتزمة 

بالتعامل العادل والمعايير األخالقية العالية في كل ما تقوم به. وسبيلنا نحو 

الوفاء بهذا االلتزام هو تبني روح النزاهة وثقافة االمتثال. ترتكز سمعة 

الشركة على سلوك كل شخص يعمل لصالح الشركة أو بالنيابة عنها عند 

التعامل مع الموردين والعمالء والجمهور وكذلك زمالء العمل وبناًء عليه 

ينبغي أن تصبح المبادئ الواردة في هذه المدونة طبيعة ثانية لكل شخص 

يعمل بالنيابة عن الشركة.

  
بغض النظر عن متطلبات العمل وضغوطه من أجل تحقيق النجاح 

التجاري املنشود، ال ميكن ألي فرد أن يتنازل أو حتى يساوم عىل نزاهته 
الشخصية يف سبيل خدمة مصالح الرشكة؛ ألن مثل هذه التنازالت أو 

املساومات ستقوض يف نهاية املطاف مصالحنا العليا.
  

ال تتناول تفصيلياً مدونة قواعد السلوك هذه كل موقف يتعلق بالسلوك 
األخالقي واملهني خالل األعامل والتعامالت اليومية. بيد أن املبادئ 

الواردة يف هذه املدونة مناط بها أن تطبق عىل نطاق أوسع ويف كل 
الظروف واألحوال. يف حالة حدوث أي موقف مل يتناوله هذا الكتيب 

بشكل مبارش أو ملعرفة املزيد عن السياسات املحلية التي من شأنها أن 
تطبق يف اإلقليم/ املكان الخاص بك، يُرجى التواصل مع املدير املبارش 

أو ممثل املوارد البرشية أو مسؤول االمتثال لالسرتشاد بهم. ال تًنشأ وال 
تتضمن مدونة قواعد السلوك هذه أو أية وثائق ذات صلة أي عقد عمل 

أو فرتة توظيف.

املقدمة والغرض



الصفحة 8

واإلجابة عىل أسئلة املوظفني واملسؤولني واملديرين وتقديم اإلرشاد • 
لهم فيام يتعلق بهذه املدونة وكذلك ألية أطراف أخرى خارجية 

يتعني عليهم االمتثال ملدونة قوعد السلوك الخاصة بالرشكة.
    

أين تُطبق مدونة قواعد سلوك الرشكة وسياساتها؟

تُطبق مدونة قواعد سلوك الرشكة وسياستها يف أي مكان تجري فيه 
الرشكة أعاملها إىل املدى الذي يسمح به القانون. وحيث أن براند 

سافوي تنفذ أعامالً يف جميع أنحاء العامل، فعملياتنا وتعامالتنا التجارية 
تخضع للقوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها يف مختلف بلدان العامل 
وكذلك الحكومات والوكاالت. إىل جانب هذه املدونة، يتعني عىل كل 

فرد االطالع عىل واتباع القوانني واألنظمة املحلية يف مكان تنفيذ األعامل 

أو مامرستها. وإىل جانب القوانني املحلية، ينبغي عىل كل فرد أن يدرك 
بأن أعامله املحلية وترصفاته قد تخضع أيضاً لقوانني أجنبية. فعىل سبيل 
املثال: تخضع أعامل وتعامالت رشكة براند سافوي يف جميع أنحاء العامل 

للقانون األمرييك ملكافحة مامرسات الفساد األجنبي وقانون مكافحة 
الرشوة املعمول به يف اململكة املتحدة. إذا كان لديك أية أسئلة بخصوص 

القوانني السائدة التي تطبق عىل أنشطتك، يُرجى الرجوع إىل مسؤول 
االمتثال بالرشكة أو إىل قسم اإلدارة القانونية.



الصفحة 9

ماذا ننتظر منك؟

III.  اإلفصاح والتحدث إلينا:
تشجع براند سافوي موظفيها بقوة لطرح أي أسئلة وللتعبري عن • 

أية مخاوف تتعلق بالنزاهة أو أية مسائل تتعلق باألخالقيات أو 
التمييز أو التحرش ولإلبالغ عىل وجه الرسعة عن أي شبهه يف 

انتهاك هذه املدونة أو القوانني واللوائح املعمول بها أو سياسات 
الرشكة.

تحظر براند سافوي متاماً أية محاولة لالنتقام من أي شخص تناول • 
أو ساهم يف طرح أي نواحي قلق أو مسائل تتعلق بالنزاهة.  إذا 

شعرت بأنك تتعرض لإليذاء أو االنتقام أو التعامل غري املنصف 
بسبب طرح أية نواحي قلق من هذا القبيل، ما عليك إال إبالغ 

املسؤولني عن ذلك وعن أية نواحي قلق أخرى قد تطرأ. أي ترصف 
عىل سبيل االنتقام من قبل أي شخص سوف يتم مواجهته عىل 
الفور من خالل اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة، مبا يف ذلك عىل 

سبيل املثال وليس الحرص؛ وقف املوظف املخالف عن العمل، بل 
وانهاء عمله متاماً. 

هناك عدة طرق وقنوات لإلبالغ عن أية نواحي قلق تتعلق • 
بالنزاهة: استخدم الطريقة واللغة املناسبة لك واملالمئة للموقف. 

يف حني سيستطيع املرشف املبارش أو املدير أو ممثل املوارد 
البرشية التعامل مع نواحي القلق (املسائل) املثارة بشأن النزاهة 

وتسويتها، إال أن هذا ال ميثل حدا لك بل هناك دامئاً خيار آخر. 
فهناك املستوى التايل من اإلدارة ومراجعي الرشكة ومسؤول 

االمتثال وأخرياً مجلس اإلدارة.   
من جانبنا، سوف نحرتم خصوصيتك، فلن يطلع عىل نواحي القلق • 

(املسائل) خاصتك إال األشخاص املعنيني بالتحقيق بها، وسيكون 
من حقهم االطالع عىل أية معلومات قد تُقدم من جانبكم يف هذا 

ترتكز ثقافة االمتثال والسلوك األخالقي بالرشكة عىل تفهم املوظفني 
ملدونة قواعد السلوك وتطبيقها. فنحن نتوقع من كل موظف بالرشكة: 

I.  تفهم مدونة قواعد السلوك وسياسات الرشكة:
قراءة وفهم مدونة قواعد السلوك واالمتثال لها.• 
حضور جميع الربامج التدريبية الخاصة باالمتثال للمدونة • 

وأخالقيتها. 
االطالع عىل السياسات واللوائح الخاصة بوظيفتك ووحدة عملك • 

وموقعه.
استشارة املدير املبارش أو ممثل املوارد البرشية أو مسؤول االمتثال • 

بالرشكة ملزيد من اإليضاحات حول أي جانب من جوانب مدونة 
قواعد السلوك. 

  
II.  العمل بنزاهة: 

االضطالع مبهام عملك وأنشطتك بأمانة ودقة. • 
عدم التنازل أو حتى املساومة عىل النزاهة الشخصية ولو كان • 

بوازع من شخص آخر؛ حيث أن الترصف بناء عىل توجيه اآلخرين 
ال يربر مطلقاً أي خرق أو انتهاك ملدونة قواعد السلوك. 

االمتناع عن مطالبة أي شخص بانتهاك مدونة قواعد السلوك أو أي • 
قانون أو الئحة معمول بها. 

استيعاب واتباع هذه املدونة والسياسات التي تطبقها الرشكة • 
وكذلك السياسات املحددة الخاصة بوحدة عملك والقوانني 

واللوائح والنظم املحلية املعمول بها. 



الصدد. لن يتم اإلفصاح عن هويتك أو أي بيانات تخصك ألي 
طرف بخالف األشخاص املعنيني مببارشة التحقيق يف الواقعة، إال يف 

أضيق الحدود.    
كام ميكنك تقديم تقرير مجهول املصدر ”بدون تحديد اسم أو • 

هوية صاحب التقرير“ إىل الحد الذي يسمح به القانون، وإن كان 
ذلك سيزيد من صعوبة مهمة األشخاص املخولني مببارشة التحقيق 
يف مثل هذا التقرير. يف حال تقديم تقرير عىل النحو املبني أعاله، 
لن نتمكن من اطالعك عىل سري التحقيق ومدى تقدمه. لتقديم 

تقرير مجهول املصدر من الواليات املتحدة األمريكية أو كندا، 
ميكنك الحصول عىل معلومات وتفاصيل وكيفية تقديم مثل هذا 

التقرير مبكان عملك أو من خالل املوقع اإللكرتوين للرشكة.    
تتباين القواعد التي تنظم مسألة تقديم تقارير مجهولة املصدر • 

بشأن نواحي القلق (املسائل) املتعلقة بالنزاهة باختالف البلد. 
فعىل سبيل املثال: يحظر عدد من البلدان (وال سيام يف االتحاد 
األورويب) تقديم تقارير مجهولة املصدر أو يجعلها قارصة عىل 

انتهاكات الضوابط الداخلية للمسائل املالية واملحاسبية واملرصفية 
والتمويلية وكذلك مكافحة الفساد. 

ينبغي أن يدرك كل فرد أن تقديم معلومات مضللة أو اتهامات • 
كاذبة قد متثل ذريعة التخاذ إجراءات تأديبية قد تصل، عىل سبيل 
املثال وليس الحرص؛ إىل اإليقاف عن العمل، بل وانهاء عقد العمل 

متاماً و/ أو اتخاذ إجراءات مدنية و/ أو جنائية بحسب القوانني 
املعمول بها.  

الصفحة 10



الصفحة 11

املسؤولية األوىل والرئيسة التي تقع عىل عاتق قادة براند سافوي هي 
خلق ثقافة االمتثال وتبني روح النزاهة. فسواء كنت مسؤول أو مدير أو 

مرشف أو قائم عىل فريق صغري، فنحن نتوقع منك ما ييل: 
 

I.  أن تكون مثاالً يحتذى به: 
تظهر من خالل أعاملك وسلوكك ما يوحي لآلخرين بأنك تراعي • 

اعتبارات النزاهة ومبادئ هذه املدونة وسياسات الرشكة والقوانني 
املعمول بها. 

تراعي مبادئ النزاهة يف تقييم املوظفني واملرؤوسني • 
وتضمن أن السعي لتحقيق املصالح العملية والتجارية ال يفسد • 

روح النزاهة أو االمتثال لهذه املدونة أو سياسات الرشكة أو 
القانون املعمول به.  

II.  تعزيز االمتثال:
خلق بيئة عمل يتم التعامل فيها بشكل جدي وصارم مع انتهاكات • 

مدونة قواعد السلوك، وتكون بيئة مشجعة للموظفني عىل طرح 
وتقديم أي نواحي قلق لديهم تتعلق بالنزاهة دون أي خوف من 

محاوالت االنتقام.
وإقامة حوار فّعال مع املوظفني بخصوص نواحي القلق (املسائل) • 

املتعلقة بالنزاهة. 
والتواصل مع املوظفني لتوضيح توقعاتنا بشأن مدى االلتزام مبدونة • 

قواعد السلوك وسياسات الرشكة وما يطرأ عليها من تعديالت. 
   

III.  االستجابة والرد عىل نواحي قلق املوظفني:
التعامل باحرتام وجدية مع نواحي قلق املوظفني ومواجهتها عىل • 

وجه الرسعة ويف رسية تامة. 
تشجيع املوظفني عىل اإلبالغ عن انتهاكات املدونة أو السياسات • 

أو القانون املعمول به يف أرسع وقت ممكن. يتعني عىل املسؤولني 
الذين يتم اخبارهم عن أي انتهاك ضامن اإلبالغ بشكل سليم إذا 

كان املوظف مل يفعل ذلك. 
اتخاذ اإلجراءات التأديبية املالمئة بعد االنتهاء من التحقيقات.    • 

VI.  تحمل املسؤولية:
يف بعض البلدان، يتحمل القائد مسؤولية انتهاك املدونة أو القانون • 

املعمول به من قبل أي موظف يخضع إلرشافه.

ماذا نتوقع من قادة براند سافوي؟
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I.  التحقيقات:
سوف نجري تحقيقاً عىل الفور بخصوص أي نواحي قلق تتعلق 
بالنزاهة ويتم إثارتها، مبا يف ذلك االشتباه يف خرق مدونة قواعد 
السلوك. يتطلب التحقيق التعاون والرسية من جميع األطراف 

املعنية.
  

دور مسؤول االمتثال: يتوىل مسؤول االمتثال إجراء تحقيقاً • 
بشأن نواحي القلق (املسائل) ذات الصلة بالنزاهة التي تم 

إثارتها، وله الحق يف تفويض أي أشخاص آخرين يف أي جانب 
من جوانب التحقيق. تظل كافة املعلومات التي تخص 

التحقيق رسية. يجوز ملسؤول االمتثال اإلبالغ عن املسألة 
موضوع التحقيق وتقديم معلومات ذات صلة بالتحقيق 

لسلطات أو جهات خارجية أو ألشخاص آخرين داخل الرشكة 
يطلبوا تلك املعلومات، حسبام يقتيض القانون املعمول به 

وبناء عىل توجيهات املستشار القانوين للرشكة أو بخالف 
ذلك حسب االقتضاء.    

دور موظفي الرشكة: يكون تعاون املوظفني ورسية • 
التحقيق نقطتني أساسيتني لضامن اإلنفاذ الفّعال ملدونة 

قواعد السلوك. ننتظر من جميع املوظفني التعاون الكامل 
مع مسؤويل التحقيقات التي تُجرى بشأن نواحي القلق 

(املسائل) ذات الصلة بالنزاهة وكذلك الحفاظ عىل رسية 
التحقيقات.   

II.  فرض جزاءات/ عقوبات ضد انتهاك مدونة قواعد السلوك:
نتعامل مع مدونة قواعد السلوك هذه بجدية تامة. وعليه، فإن 

أي خرق لها قد ميثل سبباً ودافعاً قوياً التخاذ إجراءات تأديبية 
صارمة وفقاً للقوانني املحلية، مبا يصل عىل سبيل املثال وليس 

الحرص؛ إىل اإليقاف عن العمل بل وإنهاء التوظيف و/ أو 
اتخاذ إجراءات جنائية و/ أو مدنية وفقاً للقانون املعمول به. 

عند االقتضاء، يجوز إحالة أي انتهاك ملدونة قواعد السلوك 
للسلطات املختصة بالتحقيق أو النيابة أو التعويضات. وفقاً 
للقوانني املحلية، يجوز معاقبة موظفي براند سافوي ضد أي 

انتهاك ملدونة قواعد السلوك مثل:
    

السامح أو املشاركة يف انتهاك مدونة قواعد السلوك• 
حجب معلومات عمدا عن التحقيق أو تقديم معلومات • 

خاطئة أو مضللة
خرق املدونة املتمثل يف تعذر اإلرشاف عىل املرؤوسني • 

عىل النحو املطلوب (كام ينبغي)
والقيام بأي عمل عدايئ ضد أي موظف بسبب إثارته • 

لنواحي قلق تتعلق بالنزاهة. 

ماذا يحدث عند إثارة مثة مخاوف تتعلق بالنزاهة؟
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املنتجات والخدمات والجدول الزمني للتسليم وسمعة السلوك األخالقي 
واملعايري البيئية ومعايري الصحة والسالمة.   

تتوقع براند سافوي من املقاولني واملوردين والوكالء واملمثلني االمتثال 
ملدونة قواعد السلوك هذه، فضالً عن القوانني املعمول بها وسياسات 

الرشكة األخرى.
 

III.  الفساد والرشوة واملدفوعات غري املنضبطة:
غري مقبول نهائياً دفع أو تسلم أي مبالغ بشكل غري قانوين سواء يف 

صورة رشاوي أو دفعات للتيسري أو إكراميات بغري حق أو سند أو هدايا 
للحصول عىل منفعة أياً كان املوقف. تحظر براند سافوي متاماً مثل تلك 

الدفعات يف أي تعامل تجاري يف أي بلد حول العامل سواء عند التعامل 
مع القطاع العام أو الخاص. تشمل املدفوعات غري السليمة املشار إليها 

”مدفوعات التيسري“ التي قد تُقدم يف سبيل تسهيل وتيسري املعامالت 
التجارية، مع الوكاالت الحكومية غالباً، بغض النظر عام إذا كانت هذه 

املدفوعات قانونية أو عرفية يف السوق املحيل. 
   

يجب تجنب الخلط بني املدفوعات غري السليمة والهدايا املحددة التي 
تقدم عىل نحو معقول ونفقات السفر واملعيشة للعمالء بهدف تعزيز 

ودعم األعامل التجارية، ما مل يكن لدى املستفيد سياسة تحظر أو تقيد 
ذلك. تعد مثل تلك األمور والدفعات مقبولة ومتامشية مع مدونة قواعد 

السلوك وسياسات الرشكة وأعاملها مثل سياسات السفر والرتفيه أو 
سياسة تعويض وبدالت نفقات العمل. يعد عرض أو تقديم أية دفعات 
أو هدايا عىل سبيل اإلغراء لتأمني مصالح أو أعامل بعينها ممنوع منعاً 

باتاً.   
   

يجب التعامل مع العمالء واملوردين واملنافسني واملوظفني بشكل 
منصف. ال يجوز ملمثيل الرشكة التالعب أو إخفاء أو إساءة استخدام 

معلومات الرسية أو تحريف وقائع مادية أو الترصف بأي شكل آخر عىل 
نحو يخالف هذه املدونة. 

I.  املسؤولية االجتامعية
تؤمن براند سافوي بدورها كرشكة مواطنة وتعرب عن كامل دعمها 
لحقوق اإلنسان األساسية وكذلك التزامها بتجنب واالبتعاد عن أية 

مامرسات تنتهك حقوق اإلنسان. وهذا يعكس حرص الرشكة عىل إدارة 
مسائل بعينها مثل شئون القوى العاملة والبيئة والسالمة والصحة 

والتأثريات املحتملة ألنشطتنا عىل املجتمعات املحلية. 

تشجع براند سافوي موظفيها ”دون إلزام“ عىل أداء أدواراً فّعالة يف 
مجتمعاتهم املحلية بطرق مختلفة تتمثل يف النشاط الخريي أو املشاركة 

السياسية دون أن يؤثر ذلك عىل عملهم وعطائهم الوظيفي. لن يتم 
إلزام أي موظف ألداء دوراً فعاالً يف املجتمع املحيل أو يف املساهمة سواء 

بالوقت أو باملال يف األنشطة الخريية أو السياسية.   

يجوز تقديم التربعات الخريية أو السياسية لصندوق أو أصول براند 
سافوي وفقاً للسياسات التي تتبعها الرشكة.

  
II.  التعامل مع املقاولني واملوردين

ال ميكن أن تشوب تعامالت براند سافوي يف السوق أي شبهة محسوبية 
أو تأثري غري الئق. يتم اختيار املقاولني واملوردين عىل أساس معايري 
واضحة وموضوعية. تتضمن االعتبارات ذات الصلة أسعار وجودة 

الطريقة املثىل لالضطالع باألعامل
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يجوز دفع بقشيش أو إكراميات وفقاً للمامرسات القانونية واملحلية 
املعمول بها ولكن ينبغي توخي الحذر ومراعاة السياق الذي تدفع فيه 

تلك األموال حتى ال يساء فهمها عىل أنها رشاوي. ال يجوز دفع رسوم أو 
عموالت إذا كانت املبالغ أو طريقة دفعها يشوبها أي اشتباه يف رشاوي. 
ينبغي تسجيل جميع املدفوعات بشكل واضح ودقيق يف دفاتر الرشكة. 

إذا تم طلب تقديم أموال عىل نحو يبدو غامضاً ومبهامً، ينبغي طلب 
التوجيه من مديرك املبارش أو من مسؤول االمتثال.     

VI. تضارب املصالح
يتعني عىل موظفي براند سافوي ضامن عدم التضارب بني مصالحهم 

الشخصية واألنشطة املهنية األخرى وبني املسؤوليات املكلفني بها تجاه 
الرشكة. يكون كل موظف برشكة براند سافوي ملتزماً بتجنب أية أنشطة 

تكون أو تظهر عىل أنها تضارب للمصالح.
 

ينشأ ”تضارب املصالح“ عندما تتداخل املصالح الشخصية لألفراد أو 
تتعارض بأي شكل من األشكال مع مصالح الرشكة. ينشأ تضارب املصالح 

عندما يكون للموظف أو املسؤول أو املدير مصلحة ما أو عندما يتخذ 
إجراءات تتعارض مع األداء الفعال واملوضوعي ألداء األعامل املكلف/ 

املكلفة بها. يشمل احتامل تضارب املصالح عىل سبيل املثال وليس 
الحرص:  

متثيل الرشكة يف تعامالت تجارية يكون لك فيها مصلحة شخصية • 
أو مادية.

توجيه األعامل إىل موردين عىل صلة بك أو من أفراد أرستك عىل • 
أن يكون لهؤالء األفراد مصلحة شخصية أو مادية أكرب من %1 

استثامرات يف رشكة مملوكة لصالح القطاع العام. 
طلب هدايا أو الحصول عىل منافع شخصية عىل نحو يؤثر عىل • 

تقديرك وحكمك عىل األمور أو العمل بالنيابة عن عمالء أو 
مقاولني أو موردين. 

إساءة استخدام واستغالل موارد الرشكة أو منصبك أو نفوذك • 
للحصول عىل منفعة شخصية غري مالمئة أو لتعزيز أنشطة خارجية 

أو مصالح.
التنافس مع أو العمل بالنيابة عن منافيس الرشكة. • 
االنخراط يف التداول من الداخل (التداول بناًء عىل معلومات • 

رسية)، أو

أي ظروف أخرى تنشأ تضارب واختالف بني مصالحك الشخصية ومصالح 

براند سافوي.     
يجب تجنب تضارب املصالح بدون موافقة محددة. عندما يثار أي 

شك أو اشتباه يف أن هناك تضارب مصالح محتمل خالل صفقة بعينها، 
ينبغي التشاور مع مديرك املبارش أو مسؤول االمتثال. يصعب وصف 

جميع املواقف والظروف التي ميكن اعتبارها منوذجاً لتضارب املصالح. 
سيتم النظر يف املسائل ذات املناطق الرمادية ”غري املحددة“ عىل نحو 

معقول وفقاً للظروف املصاحبة. عندما يكون هناك احتامل محدد 
لحدوث تضارب يف املصالح، مُينح املوظف فرتة معقولة لتصحيح وتجاوز 

هذا التضارب. يف بعض الواليات (االختصاصات) القضائية، يحظر متاماً 
تضارب املصالح وفقاً للقانون املعمول به، وبالتايل يتعني عىل املوظفني 
واملسؤولني واملديرين تجنب االضطالع بأي نشاط مامثل، وإال فسوف 

يعد ذلك خرقاً للقانون. 
  

V.  الكشف عن أي تضارب محتمل يف املصالح
يتعني عىل املوظفني الضالعني يف أعامل أو عالقات قد ينشأ عنها تضارب 
محتمل يف املصالح، اإلبالغ عن ذلك التضارب يف أقرب فرصة من حدوثه 

لإلدارة من أجل املراجعة واملوافقة ولحامية مصالح الرشكة. يتعني أن 
يكون هذا اإلفصاح خطياً إذا تتطلب األمر ذلك. 

IV.  التوظيف الخارجي:
ال يفضل التعيني الثانوي أو التكمييل ملوظفني أو مسؤولني أو مديرين 

بدوام كامل وقد يكون أمراً غري قانوين. إذا كان لديك عقد عمل مع براند 
سافوي فقد يَُحول ذلك دون إمكانية التوظيف الثانوي أو التكمييل. يف 

حالة أن عقد العمل مع براند سافوي والقوانني املحلية ال يحظران ذلك، 
يجوز للموظف االلتحاق بعمل ثانوي أو تكمييل ما دام أن ذلك لن 

يتداخل ولن يؤثر عىل أداؤه ملهام وظيفته لدى براند سافوي أو يتعارض 
مع مصالح الرشكة. ال يجوز ألي موظف أو مسؤول أو مدير يعمل بدوام 

كامل أن يلتحق بعمل لدى املنافسني أو املوردين أو العمالء. إذا كان 
لديك عمل إضايف أو تكمييل، يُرجى إخطار موظفي اإلدارة املنوطني 

بذلك.    
  

IIV.  املصالح الخارجية:
يحظر عىل موظفي براند سافوي املسؤولني عن إبرام الصفقات مع 

الغري/ األطراف الخارجية أن يكون لهم أي مصلحة مادية يف الرشكات 
أو املؤسسات التي تنافس براند سافوي أو تتعامل معها. فوائد األسهم 
يف الرشكات املساهمة ال يعد انتهاكاً أو خرقاً إال إذا كان ذلك يؤثر عىل 
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تقدير األمور والحكم عليها. 

IIIV.  اإلدارات الخارجية:
يحظر عىل موظفي الرشكة أو مديريها أو مسؤوليها العمل باعتبارهم 
مدراء أو مستشارين أو استشاريني أو أمناء/ قيميني ألي جهة ربحية 

أخرى (باستثناء املؤسسات الخريية وغري الهادفة إىل ربح) دون الحصول 
عىل موافقة خطية مسبقة من مسؤول االمتثال والذي ال ميكنه حجب 

تلك املوافقة تعسفياً أو بدون سبب معقول.  
 

XI.  فرص الرشكة:
جميع موظفي الرشكة ومسؤوليها ومدراءها ملتزمني بتقديم وتعزيز 

ومنح األولوية ملصالح الرشكة يف أي موقف يتطلب إظهار ذلك ويحظر 
عليهم ما ييل:  

انتهاز أي فرصة لخدمة مصلحهم الشخصية نتيجة استخدام • 
معلومات خاصة بالرشكة أو بحكم مناصبهم

استخدام معلومات أو ممتلكات تخص الرشكة لتحقيق مكاسب • 
شخصية 

ومنافسة الرشكة. • 

X.  الهدايا واملجامالت والرفاهية:
قد تؤثر الهدايا واملحاباة عىل سري عالقات العمل بشكل سليم 

وموضوعي، لذا يجب التعاطي مع مثل هذه األمور بحذر وحيطة. ال 
يجوز ألي موظف أو مدير أو مسؤول بالرشكة قبول أو تقديم هدايا 

ُمبالغ يف قيمتها أو استضافة غري معتادة أو رفاهية فخمة أو مجامالت 
أو أي يشء من هذا القبيل من أطراف خارجية بشكل غري قانوين أو 

غري مقبول سواء نقداً أو عيناً عىل أساس تبادل املصالح مبا قد يؤثر عىل 
تقديرك وحكمك عىل األمور.

    
يجوز تقديم الهدايا واملجامالت عىل نفقة براند سافوي ألي شخص 

تنطبق عليه املعايري التالية:  
االتساق مع مامرسات العمل املعتمدة لدى براند سافوي واملقيدة • 

يف سجالت ودفاتر الرشكة
أن تكون للهدية أو املجاملة قيمة محددة وتقدم بشكل ال ميكن • 

تأويله عىل أنه رشوة 
أال يخالف ذلك القوانني املحلية املعمول بها أو املعايري األخالقية أو • 

االجتامعية املقبولة 

وأال يسبب الكشف واالفصاح عن أية وقائع تتعلق بهوية املستلم • 
يف أي حرج من أي نوع لرشكة براند سافوي أو ملستلم الهدية.  

IX.  االقرتاض:
الحصول عىل قروض من براند سافوي لصالح موظفي الرشكة أو مدراءها 

أو موظفيها أو أي طرف خارجي يتطلب الحصول عىل موافقة مسبقة 
من جانب مجلس اإلدارة أو اللجنة املعينة لذلك.  
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االمتثال للقوانني والقواعد واللوائح

املقاطعة. يف سبيل االمتثال لقوانني الرقابة عىل الصادرات والواردات، 
من الرضوري التحقق مام تستلمه أو تشحنه ممن أو إىل من تصل هذه 

البضائع وإىل أين ستصل الشحنة. تحظر قوانني مكافحة املقاطعة عىل 
الرشكات واألفراد املشاركة يف أي عقوبات أو مقاطعات تعارضها الدولة. 
ميكن طرح طلبات املقاطعة بأي شكل من األشكال، لكن غالباً ما تكون 
يف صورة دعوات لتقديم عطاءات أو مسودات عقود أو أوامر رشاء أو 

خطابات اعتامد أو مستندات شحن أو تعليامت. فأحياناً تكون طلبات 
املقاطعة واضحة وأحياناً أخرى تكون غري ذلك.   

III.  التعامل مع الحكومات وممثيل الحكومات: 
قد متارس براند سافوي األعامل التجارية مع حكومات أو رشكات تابعة 

للقطاع العام. ففي كل صفقة أو تعامل، يتعني عىل موظفي براند سافوي 
االمتثال للمعايري األخالقية والقوانني واللوائح التي تتناول كيفية التعاطي 
والتعامل مع ممثيل الحكومة مبا يف ذلك قانون مكافحة الرشوة الربيطاين 

وقانون مكافحة مامرسات الفساد األجنبي والذي يحظر منح أي يشء 
ذو قيمة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ملسؤويل حكومات أجنبية 

أو مرشحني سياسيني يف سبيل الحصول عىل أعامل بعينها أو االحتفاظ 
بها. يتعني عىل موظفي الرشكة الذين يعملون خارج الواليات املتحدة 

األمريكية االطالع عىل رشوط ومتطلبات قانون مكافحة الرشوة الربيطاين 
وقانون مكافحة مامرسات الفساد األجنبي.

   
  عند التعامل مع املرشعني والهيئات التنظيمية والوكالء أو مسؤولني 

حكوميني أو أحزاب سياسية أو مسؤويل حزب أو مرشحني سياسيني 
ألي بلد، يحظر عىل موظفي براند سافوي االنخراط يف أي عمل بقصد 

الحصول عىل عمل مبارش أو االحتفاظ به أو التأثري بشكل غري سليم عىل 

تلتزم براند سافوي مبراعاة املامرسات األخالقية واملهنية العادلة واالمتثال 
للقوانني املعمول بها. قد يتسبب اإلخفاق يف االمتثال للقوانني املعمول 

بها يف تأخري األعامل ويرض بسمعة الرشكة ويخضع لجزاءات مدنية 
وجنائية و/ أو خسائر يف امتيازات التصدير. كام ميكن تغريم املوظفني أو 

سجنهم بسبب انتهاك القانون املعمول به.
    

I.  املنافسة وقوانني مكافحة االحتكار
تحمي قوانني املنافسة ومكافحة االحتكار العمل الحر وتحظر أي سلوك 
يقيد العمل التجاري أو املنافسة العادلة. تنطبق هذه القوانني عىل كل 

مستوى من األعامل. تكافح القوانني املذكورة أية مامرسات تتمثل يف 
إساءة استخدام السلطة أو تحديد األسعار أو التالعب يف العطاءات. 

يحظر متاماً عىل املوظفني أو املسؤولني أو املدراء التفاوض أو الدخول يف 
ترتيبات أو إجراءات أو تفاهامت مع املنافسني فيام يخص نقاط بعينها 
تتمثل يف تحديد أسعار الخدمات أو املنتجات أو تخصيص األسواق أو 

األقاليم/ املناطق أو العمالء أو مقاطعة عمالء بعينهم أو موردين أو الحد 
أو التحكم يف املنتجات بأي شكل آخر أو تقييد تجارة أو االنخراط يف 

مامرسات اقتصادية غري تنافسية أو ضارة ويحظرها القانون.
      

قد يتم فرض عقوبات صارمة عىل الرشكات واملوظفني الضالعني يف مثل 
هذا النوع من السلوك، مبا يف ذلك فرض غرامات مالية كبرية وكذلك 

الحبس.  

II.  قوانني مكافحة املقاطعة والعقوبات والرقابة عىل التجارة: 
العديد من البلدان التي تعمل فيها براند سافوي لديها قوانني تنظم 

االسترياد والتصدير و/ أو قوانني تتعلق بالعقوبات االقتصادية أو 
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عند تقدميها إىل لجنة األوراق املالية والبورصة أو كشفها يف البيانات 
الصحفية التي تصدرها رشكة براند سافوي يف منشورات التداول العام. 

وتتضمن ”املعلومات الجوهرية“ األسواق الجديدة، ونسبة املبيعات، 
واألرباح، والعقود الهامة، وخطط التملك واالندماج. كام تتضمن كذلك 
املعلومات الرسية الهامة عن أي من الرشكات التي تتعامل معها رشكة 

براند سافوي.

هؤالء األشخاص أو رشكائهم يف سبيل اتخاذ إجراءات غري منضبطة أو 
لتجنب اتخاذ إجراءات بعينها أو بخالف ذلك ضمن مسؤولياتهم. كام 

يحظر بشكل عام تقديم أية أموال أو هدايا أو أشياء أخرى ذات قيمة 
ألي مسؤول حكومي أو قضايئ أو ترشيعي ألي سبب مهام كان. قد يدفع 
موظفي الرشكة ملمثلني حكوميني أو شبه حكوميني دفعات مالية لتيسري 
أو تعجيل تنفيذ إجراءات حكومية روتينية ال تضمن ترسية أي أعامل أو 
االستمرار فيها عىل نحو يسمح به القانون املحيل أو العرف. تتوقع براند 

سافوي من الوكالء واملوزعني واملمثلني االمتثال ملدونة قواعد السلوك 
وسياسات متثيل الرشكة.     

VI.  املعلومات الداخلية، والتداول من الداخل، والتحويل
تحظر قوانني ”تداول املعلومات الرسية داخلياً“ رشاء أو بيع األسهم 

أو األوراق املالية من ِقبل األشخاص الذين عىل دراية مبعلومات خاصة 
جوهرية عن الرشكة وكذلك الكشف عن تلك املعلومات الخاصة 

الجوهرية عن الرشكة إىل اآلخرين الذين سوف يتداولون األوراق املالية 
للرشكة فيام بعد. وتُعرف هذه املعامالت عادًة باسم ”التداول من 

الداخل“ أو ”التحويل“. وتعرض املشاركة يف التداول من الداخل أو 
التحويل رشكة براند سافوي واألفراد الذين يعملون يف تلك األنشطة إىل 

تحمل مسؤولية مدنية وجنائية شديدة مبا يف ذلك األرضار املضاعفة، 
والجزاءات، والحبس.

كام ال يجوز ألي مدير أو مسؤول أو موظف عىل دراية مبعلومات خاصة 
جوهرية تتعلق بالرشكة، سواء بشكل مبارش أو من خالل أفراد األرسة 

أو أشخاص أو كيانات أخرى، رشاء أو بيع األوراق املالية للرشكة (ما 
عدا عمالً بخطة تداول معتمدة مسبقاً والتي تتوافق مع قاعدة لجنة 
األوراق املالية والبورصة 01 ب 5-1)، أو املشاركة يف أي أعامل أخرى 
لتحقيق استفادة شخصية من تلك املعلومات الخاصة الجوهرية، أو 

الكشف عن تلك املعلومات إىل آخرين خارج الرشكة، مبا يف ذلك أفراد 
األرسة واألصدقاء. باإلضافة إىل ذلك، ال يجوز ألي مدير أو مسؤول أو 

موظف، عىل علم – خالل سري عمل األعامل التجارية – مبعلومات خاصة 
جوهرية عن أي من الرشكات التي تتعامل معها الرشكة، مثل أي من 

العمالء أو املورِّدين لرشكة براند سافوي، أن يقوموا بالتداول يف األوراق 
املالية للرشكة حتى تصبح هذه املعلومات علنية أو حتى تصبح غري 

جوهرية.

وتكون املعلومات ”الرسية“ حتى يتم إتاحتها للمستثمرين بشكل عام 
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يتحمل املوظفون املشاركون يف إعداد وتسجيل املعامالت املالية 
مسؤولية ضامن تسجيل جميع املعامالت يف الدفاتر والسجالت الخاصة 
بنا عىل الفور وبدقة وبشكل كامل؛ للسامح بإعداد القوائم املالية وفقاً 
للسياسات املالية واملحاسبية لرشكة براند سافوي أو السياسات الخاصة 
يف منطقتك أو قوانني ولوائح األعامل التجارية وكذلك املحلية واملبادئ 

املحاسبية املقبولة بشكل عام يف الواليات املتحدة، والحفاظ عىل املساءلة 
عن جميع األصول الخاصة بنا.

يُحظر عىل جميع موظفي رشكة براند سافوي إجبار أو تضليل أو التأثري 
باحتيال عىل أي محاسب مستقل مشارك يف تدقيق أو مراجعة القوائم 

املالية للرشكة.

III.  املستندات الثبوتية
يجب أن تصف املستندات الثبوتية للمعامالت، مثل: الفواتري وطلبات 
الفحص وتقارير نفقات السفر، املعامالت الفعلية بدقة وبشكل كامل. 

وال يجوز سداد أموال رشكة براند سافوي بقصد أو فهم استخدام أي جزء 
من تلك املدفوعات لغرض آخر غري الوارد يف املستند الثبويت لهذا السداد. 
وينبغي أن تكون هذه املستندات الثبوتية دقيقة ويتم االحتفاظ بها عىل 

النحو املنصوص عليه يف القانون أو سياسات رشكة براند سافوي.
كام يُحظر عىل موظفي رشكة براند سافوي بشكل صارم القيام بتغيري 
أو تدمري، أو تزوير املستندات أو السجالت بنية عرقلة أو التأثري عىل 

التحقيق أو اإلدارة السليمة ألي مسألة ضمن اختصاص أي من الهيئات 
الحكومية.

I.  املستندات والسجالت
يجب إعداد السجالت، والتقارير، واإلقرارات الرضيبية الخاصة باألعامل 

التجارية بدقة وأمانة وبشكل كامل. ويضمن موظفي رشكة براند سافوي 
أن:

جميع الفواتري، واملدفوعات، واملعامالت املحاسبية أو الداخلية • 
األخرى تتوافق مع عقود العمالء وآليات املوافقة.

مل يتم تداول أية أموال أو أصول مل يتم الكشف عنها أو غري • 
لة ألي غرض كان. مسجَّ

مل يتم القيام بأية سحوبات من أي حساب رصف إال بشيك أو • 
عن طريق أي من الوسائل املقبولة األخرى لنقل امللكية التي 
يستخدمها البنوك الهامة عادًة ومن ثَم عن طريق املوظفني 

املخولني فقط، ويُحظر أن يتم دفع أي شيك ”نقداً“ أو غريه من 
املدفوع له غري املعروف هويته.

يُحظر أن يتم القيام بأي ادخاالت خاطئة أو اصطناعية يف دفاتر • 
وسجالت رشكة براند سافوي أو أي رشكة تابعة لها ألي سبب من 

األسباب، كام يُحظر عىل أي موظف أن يشرتك يف أية اتفاقيات 
تؤدي إىل القيام بهذا اإلدخال.

يُحظر املوافقة عىل أي من املدفوعات أو سدادها عن قصد، أو • 
فهم أن أي جزء من تلك املدفوعات سيتم استخدامها لغرض آخر 

غري ذلك الغرض التي كشفت عنه املستندات الداعمة للسداد.
يتم االحتفاظ باملستندات والسجالت وفقاً لسياسات االحتفاظ • 

بالسجالت املعمول بها.

II.  االجراءات والضوابط املحاسبية

كيفية اإلبالغ عن املعلومات
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VI. التحريفات، والسجالت الزائفة، واالحتيال
من املهم الكشف عن أي عملية احتيال واالبالغ عنها، واألهم من هذا 

كله، منعها. كام ال ينبغي ألي فرد النظر يف الحقائق املحرَّفة أو السجالت 
الزائفة. وقد يكون انتهاك هذا القانون وهذه السياسات سبباً التخاذ 

اجراءات تأديبية تصل إىل، عىل سبيل املثال ال الحرص؛ الوقف عن العمل 
أو إنهائه و/ أو بدء إجراءات جنائية أو مدنية مناسبة مبوجب القانون 

املعمول به.
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االلتزام بسياسات الرشكة لضامن أموال الرشكة؛• 
ضامن أن رشكة براند سافوي تتلقى قيم جيدة مقابل أموال الرشكة • 

أو األموال الشخصية التي ستقوم الرشكة بسدادها؛
السعي لسداد النفقات املعقولة والفعلية واملرصح بها فقط؛• 
ضامن أن السجالت التي قمنا باعتامدها تعكس االستخدام املالئم • 

ألموال رشكة براند سافوي وأنها دقيقة وصادقة وأُعدت يف الوقت 
املناسب.

III.  أجهزة الكمبيوتر، والخوادم، والربمجيات
أجهزة كمبيوتر رشكة براند سافوي، وخوادمها، وأنظمة وسائل اإلعالم 

اإللكرتونية، وجميع املعلومات التي تم إدخالها يف أنظمة أجهزة 
الكمبيوتر الخاصة برشكة براند سافوي هي ملك لها وفقاً للقانون 

املعمول به. ويقدم نظام الربيد اإللكرتوين الخاص برشكة براند سافوي، 
وأنظمة وسائل االتصاالت اإللكرتونية والوصول إىل االنرتنت وبهدف 

الة، وأخالقية، وغري هجومية، وقانونية لسري أمال  استخدامها بطريقة فعَّ
الرشكة. وقد تسمح رشكة براند سافوي باالستخدام الشخيص العريض 

لخدمات الربيد اإللكرتوين واالنرتنت، رشيطة أن يكون هذا االستخدام 
ال وأخالقي وغري ميسء وقانوين وال يتدخل يف سري أعامل الرشكة أو  فعَّ

وفاء املوظفني بالتزاماتهم املتعلقة بالعمل.

ويتوقع من املوظفني اتباع سياسات رشكة براند سافوي املعمول بها أو 
السياسات املحددة يف املنطقة أو العمل الخاص بهم والستخدام الحكم 

الرشيد واالنضباط عند استخدامهم الشخيص لهذه املوارد. ويُعد عدم 
القيام بهذا انتهاكاً لهذا القانون ورمبا قد يؤدي إىل عدم استمرار بعض 

أو كل هذه املوارد لالستخدام الشخيص. وأن أي محاولة لتعطيل حامية 

إن حامية األصول الخاصة بنا هي مسؤولية جميع موظفي رشكة 
براند سافوي، ومسؤوليها، ومديريها. ويجب عىل موظفي رشكة براند 

سافوي استخدام هذه األصول والحفاظ عليها برعاية واحرتام باإلضافة 
إىل حاميتها من الضياع أو سوء االستخدام. كام ال تتضمن أصول رشكة 

براند سافوي املمتلكات املادية، واملعدات، واملخزون فقط، لكن 
تشكل كذلك األصول امللموسة، مثل: األوراق املالية، واألموال النقدية، 

واملعدات واللوازم املكتبية، ونظم املعلومات. كام تتضمن كذلك 
امللكية الفكرية مثل قوائم العمالء، ومعلومات التسعري، والربمجيات، 

وبراءات االخرتاع، والعالمات التجارية، وحقوق النسخ، وغريها من 
معلومات امللكية واملعرفة الفنية.

I.  املنتجات والخدمات
إن منتجاتنا وخدماتنا هي ملك لرشكة براند سافوي. كام أن 

املساهامت التي يقدمها املوظفني أثناء خدمتهم لتطوير وتحسني 
وتنفيذ منتجات رشكة براند سافوي أو خدماتها هي ملك لرشكة براند 

سافوي وتظل كذلك عقب إنهاء فرتة توظيف هذا املوظف.

II.  األموال النقدية
يتحمل املوظفون واملسؤولون واملديرون شخصياً مسؤولية أي من 

أموال رشكة براند سافوي املوكلة إليهم؛ بحيث تتضمن أموال رشكة 
براند سافوي، عىل سبيل املثال ال الحرص؛ العملة والشيكات وبطاقات 

االئتامن والحواالت والربيد والفواتري ومطالبات السداد والذمم 
الدائنة والذمم املدينة والتقديرات والرواتب وتسديد النفقات. كام 
يجب عىل املوظفني اتخاذ االحتياط عند حامية واستخدام وتسجيل 

أموال رشكة براند سافوي عن طريق:

ممتلكات الرشكة
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يستخدمها املنافسون أو التي قد تكون ضارة برشكة براند سافوي أو 
عمالئنا أو موردينا إذا تم الكشف عنها.

تتضمن معلومات امللكية براءات االخرتاع، والعالمات التجارية، وحقوق 
النسخ، واألرسار التجارية، وجميع املعلومات الفنية، واملالية، والعملية 
الحساسة أو الرسية األخرى. كام قد يؤدي الكشف غري املرصح به إىل 
القضاء عىل قيمتها بالنسبة لنا وتعطي كذلك ميزة غري عادلة لآلخرين.
وال يجوز الكشف عن معلومات امللكية والرسية الخاصة برشكة براند 
سافوي إىل أي شخص بدون ترصيح مناسب. ويتعني حفظ املستندات 

الرسية محمية وآمنة. ويف سياق األنشطة العادية لألعامل، يجوز 
للموردين والعمالء واملنافسني أحياناً الكشف للموظف عن معلومات 

خاصة بأعاملهم. ويجب احرتام هذه األرسار. 

وبشكل عام، ليس من الالئق أو القانوين جمع معلومات عامة عن 
أي من املنافسني أو االستفادة منها يف إجراء أعاملنا، ويجب تجميع 

املعلومات التنافسية بشكل أخالقي ووفقاً للقوانني واللوائح التي تحمي 
معلومات امللكية الخاصة باملنافسني. فعىل سبيل املثال، من الالئق 
تجميع املعلومات من مصادر عامة، مبا يف ذلك مواقع االنرتنت أو 

االعالنات أو النرشات أو العروض العامة، ولكن من غري الالئق للموظفني 
استخدام معلومات رسية عن صاحب عمل سابق حتى ولو كان صاحب 

العمل هذا أحد املنافسني؛ حيث تحرتم رشكة براند سافوي معلومات 
امللكية والرسية الخاصة مبنافسيها وتتوقع من موظفيها التصدي لتلقي 

معلومات امللكية والرسية هذه.

V. منع الرسقة
ميكن الحد من الخسائر الناجمة عن الرسقة أو اختالس ممتلكات رشكة 
براند سافوي عن طريق اتخاذ االحتياطات العادية وعن طريق التعامل 

مع أصول الرشكة بطريقة حكيمة. باإلضافة إىل `g;، تأمني املعدات، 
واللوازم، واملواد، واإلبالغ عن األشخاص أو األنشطة املشتبه فيها، وتجنب 
املناقشات حول املعلومات الرسية الخاصة برشكة براند سافوي يف وجود 

أشخاص غري مخول لهم معرفتها.

أمن أجهزة الكمبيوتر الخاصة برشكة براند سافوي قد يكون سبباً التخاذ 
اجراءات تأديبية تصل إىل، عىل سبيل املثال ال الحرص؛ الوقف عن العمل 

أو إنهاء الخدمة.

وهناك عدد متزايد من البلدان أكرث رصامًة بشأن تنظيم تجميع، 
وتشغيل، واستخدام ”البيانات الشخصية“ (االسم، معلومات االتصال 

باملنزل واملكتب ... إلخ). ويجب عىل موظفي رشكة براند سافوي االمتثال 
للقوانني واللوائح املعمول والتابعة لالختصاص القضايئ الذي يتم من 

خالله جمع البيانات الشخصية ويتم تشغيلها واستخدامها به باإلضافة 
إىل أي من سياسات رشكة براند سافوي وأي من االلتزامات التعاقدية 

املعمول بها.

إن استخدام شبكات التواصل االجتامع من املمكن أن يكون أداة قيّمة. 
وعىل الرغم من ذلك، إذا مل يتم القيام بها بشكل مناسب، قد تعرضك 

شبكات التواصل االجتامعي وكذلك قد تعرض رشكة براند سافوي ملخاطر 
إضافية. ويُحظر استخدام شبكات التواصل االجتامعي لنرش معلومات 
عن رشكة براند سافوي أو وحدة أعاملك إال إذا متت املوافقة عىل ذلك 
بشكل مناسب. ويُنصح كالً من املوظفني، واملسؤولني، واملديرين بشكل 
صارم عدم إنشاء (بشكل مبارش أو غري مبارش) أي حساب عىل أي من 

شبكات وسائل االعالم باسم رشكة براند سافوي و/ أو تواصل أو نرش أي 
يشء عىل شبكات التواصل االجتامعي التي قد تتضمن معلومات خاطئة 

عن رشكة براند سافوي أو وحدة أعاملك، ويُرجى اخطار مديرك أو 
مسؤول االمتثال.

VI. معلومات امللكية والرسية 
لجميع املوظفني، واملسؤولني، واملديرين واجب تجاه حامية معلومات 

امللكية والرشية الخاصة برشكة براند سافوي وحاميتها من الكشف غري 
املرصح به. وإذا التزمت الرشكة بالتزامات رسية مبوجب أي من العقود، 

ميتثل املوظفون واملسؤول واملديرون لهذه االلتزامات بشكل صارم. 
ويستمر هذا الواجب بعد إنهاء الخدمة ألي سبب من األسباب.

وتتضمن املعلومات الرسية جميع املعلومات غري املعلن عنها التي تتعلق 
برشكة براند سافوي، مبا يف ذلك املنتجات غري املعلن عنها، واألعامل 

التجارية أو املعلومات املالية، وخطط التملك وبيع االستثامرات، والوضع 
التنافيس، واسرتاتيجيات األعامل، واملعلومات الخاصة بالعمالء، وتكاليف 

املنتجات، وغريها من املعلومات التي مل يتم اإلعالن عنها التي قد 
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يف أي من االعتداءات أو االتصال أو الرتهيب الجسدي املعادي أو 
املشاجرة أو البلطجة أو التهديدات اللفظية باألذى أو العنف الجسدي 
أو غريها من األعامل التهديدية أو العدائية أو املسيئة بطبيعتها بشأن 

ممتلكات رشكة براند سافوي أو أعاملها.
ويجوز أن يخضع من ارتكب أي مضايقة إىل اجراء تأديبي يصل إىل، عىل 

سبيل املثال ال الحرص؛ إيقافه عن العمل أو إنهاء خدماته.

III.  التحرش الجنيس
إننا ملتزمون مببدأ أنه ال ينبغي ألي موظف أو مسؤول أو مدير أو أي 

شخص ينتمي لرشكة براند سافوي أن يتعرض للتحرش الجنيس. كام أننا 
نسعى جاهدين لتوفري بيئة عمل تشجع عىل احرتام وتكافؤ الفرص 

وخالية من املامرسات التمييزية غري القانونية مبا يف ذلك التحرش 
الجنيس.

وإننا نحظر اإلغواء الجنيس غري مرحب به/ التحرش الجنيس، وطلبات 
عالقات جنسية، وغريها من السلوك اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة 
الجنسية وكذلك العروض الهجومية الجنسية يف البيئة املهنية أو بأي 
طريقة أو شكل آخر. كام يُحظر بشكل صارم االنتقام من أي موظف 

الذي يثري بشكل صحيح مخاوف التحرش الجنيس أو يقدم شكوى 
بالتحرش الجنيس. وبعد تحقيق رسي، يجوز أن يخضع أي شخص قام 

بتحرش جنيس أو انتقام من شخص آخر إىل إجراء تأديبي يصل إىل، عىل 
سبيل املثال ال الحرص، إيقافه عن العمل أو إنهاء خدماته.

VI.  العالقات غري املالمئة

تعكس القوى العاملة برشكة براند سافوي العديد من الثقافات، 
واألعراق، واللغات، وأساليب الحياة. وإننا نسعى جاهدين لجذب، 

وتطوير، واالحتفاظ بقوى عاملة التي تتنوع مثل األسواق التي نخدمها، 
ولضامن بيئة عمل شاملة وحيث يعامل املوظفون بعضهم البعض 

باحرتام.

I.  إرشادات التوظيف العادل
إننا نقوم باتخاذ جميع قرارات التوظيف وغريها من األعامل دون التمييز 
عىل أساس السن، أو العرق، أو املواطنة، أو اإلعاقة، أو الجنس، أو الدين، 
أو الجنسية، أو األصل القومي، أو الحالة االجتامعية، أو التوجه الجنيس، 

أو الخدمة العسكرية، أو وضع قدامى املحاربني أو غريها من الصفات 
التي يحميها القانون. كام نحظر التمييز فيام يتعلق برشوط وأحكام 

التوظيف. وباإلضافة إىل ذلك، نقوم باتخاذ إجراءات إيجابية مرشوعة 
لزيادة فرص توظيف النساء، واألقليات، واألشخاص ذوي اإلعاقة وقدامى 

املحاربني.

II.  جو العمل اإليجايب
إننا نحظر جميع أشكال املضايقات. ويتضمن هذا أي سلوك مهني أو 
ه إىل أي موظف فيام يتعلق بالجنس أو  ميسء أو محرج مخيف موجَّ

العرق أو التوجه الجنيس أو إعاقة جسدية أو عقلية أو السن أو الدين 
أو وضع قدامى املحاربني أو األصل القومي أو أي وضع محمي بشكل 

قانوين آخر.

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل موظفي رشكة براند سافوي عدم املشاركة 

مجتمع رشكة براند سافوي
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IV. النقابات والتمثيل العاميل
حيث يتواجد التمثيل الجامعي، تسعى رشكة براند سافوي لبناء 

عالقة مع تلك املنظامت املمثلة بناًء عىل مبادئ حسن النية واالحرتام 
املتبادل.

تثري العالقات الجنسية أو الرومانسية بالرتايض املخاوف حول سوء 
استغالل السلطة عندما تكون بني أحد أعضاء اإلدارة واألفراد الذين 
لديهم سلطة عليهم. حتى إذا مل يكن هناك أي عواقب سلبية عىل 

املشاركني، ميكن لهذه العالقات الرومانسية أن تؤدي بشكل محتمل 
إىل تضارب املصلحة أو تعرض مشاركيها إىل اتهامات يف السلوك 

غري عادلة أو تفضيلية من زمالئهم املوظفني. وينبغي عىل جميع 
املوظفني االعرتاف بالعواقب السلبية املحتملة للعالقات الجنسية 

أو الرومانسية يف مكان العمل. وينبغي أن يأخذ املوظفون يف عني 
االعتبار بعناية وينبغي االبالغ عن أي مخاوف من أطراف أخرى حول 

سلوك املشاركني أو تأثري عالقتهم عىل مكان العمل إىل ممثل املوارد 
البرشية، حيث ال يحظر القانون أو الالئحة ما هو خالف ذلك.

V. الخصوصية يف مكان العمل
نحن نحرتم حقوق الخصوصية الخاصة باملوظفني واملسؤولني 

واملديرين. حيث يتم االحتفاظ بسجالت املوظفني، ومعلومات 
التعريف الشخصية وغريها من املعلومات الخاصة فيام يتعلق 
مبوظفينا لألعامل، واألغراض القانونية والتعاقدية فقط، ولطاملا 

يقتضيه القانون، أو النظام الحكومي، أو عندما تكون مفيدة فقط. 
كام يقترص الوصول إىل سجالت املوظفني عىل موظفي رشكة براند 

سافوي املرصح لهم القيام بذلك الذين لديهم متطلب األعامل 
املرشوعة ووثيقة الصلة للوصول إىل السجالت. ولن يتم تقديم 

معلومات املوظف الشخصية إىل أي شخص خارج رشكة براند سافوي 
بدون ترصيح مناسب.

ويف الوقت الذي نسعى فيه للحفاظ عىل خصوصية املوظفني، تحتفظ 
رشكة براند سافوي، وفقاً للقانون املعمول به، بحق مراقبة استخدام 

ممتلكات الرشكة، عىل سبيل املثال ال الحرص؛ املكاتب والخزانات 
والحقائب واملركبات وفقاً للقانون املعمول به. وباإلضافة إىل ذلك، 

يجوز مراقبة وسائل اتصاالت رشكة براند سافوي وأنظمة جهاز 
الكمبيوتر، مثل: شبكات أجهزة الكمبيوتر، وملفات البيانات، والربيد 
اإللكرتوين، واستخدام االنرتنت، والربيد الصويت أو الوصول إليها وفقاً 
للقانون املعمول به يف الرشكة لضامن سالمة التكنولوجيا، وحاميتها 
من االحتيال وسوء االستخدام، والكشف عن الدخول أو االستخدام 

غري املرصح به، وغريها من األغراض الخاصة باألعامل التجارية.
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واملثل العليا للبيئة، والصحة، والسالمة.
مراقبة مستوى أداء البيئة، والصحة، والسالمة، وذلك باستخدام • 

بيانات املؤرشات الرائدة واملتأخرة، وتحليل االتجاهات، ومدخالت 
املوظفني، وتعليقات ومالحظات لجنة الصحة والسالمة وأفضل 

مامرسات الصناعة.
التواصل بشأن نتائج مستوى أداء البيئة والصحة والسالمة، • 

واإلجراءات السليمة، والتدابري الوقائية مع املوظفني، والعمالء، 
وغريهم من أصحاب املصلحة.

تحسني مستوى برنامج وعمليات البيئة، والصحة، والسالمة • 
باستمرار للحفاظ عىل أداء رائد يف الصناعة.

II.  الكحول واملخدرات يف مكان العمل
ميثل سوء استخدام الكحول وغريه من املخدرات مصدر قلق كبري 

ملوظفينا ورشكة براند سافوي من حيث الخسائر يف اإلنتاجية يف مكان 
العمل، والحوادث، والتغيب، والتأخر، والنزاعات، فضالً عن التكاليف 

البرشية والصحية لألفراد، وعائالتهم، واملجتمع.

وإننا نلتزم بتوفري بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي املخدرات. ويجب 
عىل املوظفني واملسؤولني واملديرين الذهاب إىل العمل يف حالة ليست 

تحت تأثري املخدرات أو الكحول املمنوع قانوناً أو غري املرصح به للقيام 
بواجباتهم. ويُحظر استخدام أو متلك أو توزيع املخدرات أو الكحول 

املمنوع قانوناً القانوين أو غري املرصح به خالل الوقت املحدد للرشكة، أو 
يف مباين رشكة براند سافوي أو مواقع تواجد العمالء. وستقوم إدارة رشكة 

براند سافوي باإلبالغ عن أي نشاط غري قانوين إىل السلطات املختصة. 
كام يجب عىل املوظفني واملسؤولني واملديرين ضامن أن أي وصفة دوائية 

سياستنا هي إنشاء وإدارة مكان عمل آمن وصحي وإدارة أعاملنا عىل 
نحو يقلل من التأثري عىل البيئة. وسوف متتثل رشكة براند سافوي إىل 

جميع املتطلبات التنظيمية فيام يتعلق بصحة وسالمة املوظف وحامية 
البيئة. ونتوقع من كل موظف من موظفي رشكة براند سافوي:

مالحظة التحذيرات واللوائح املنشورة.• 
إبالغ اإلدارة املعنية عىل الفور بأي حادثة أو إصابة تم التعرض لها • 

يف العمل أو عن أي من املخاوف البيئية أو السالمة.
القراءة واالستيعاب واالمتثال إىل سياسات وكتيبات البيئة والصحة • 

والسالمة، والنرشات اإلخبارية، والتنبيهات الدورية عن السالمة 
التي تصدر من حني آلخر.

I.  سياسات وبرامج السالمة
إننا نتبنى التزاماً ال هوادة فيه لحامية البيئة والحفاظ عىل سالمة، 

وصحة، وعافية موظفينا، وعمالئنا، وغريهم من املتعاقدين والعامة. كام 
ستلهم ثقافتنا الخاصة بعناية ومشاركة جميع املوظفني يف برامج البيئة 

والصحة والسالمة السلوك اآلمن والقضاء االستباقي عىل املخاطر. وتلتزم 
رشكتنا: 
بتمكني املوظفني من متيز أداء البيئة، والصحة، والسالمة عن طريق • 

تقديم تدريب متخصص، ومعدات مناسبة، وإجراءات رائدة يف 
مجال الصناعة.

متكني املوظفني لضامن أن تقوم رشكة براند سافوي بتوفري منتجات • 
وخدمات آمنة إىل عمالئنا، للمشاركة يف نجاحات البيئة، والصحة، 

والسالمة، ولتعزيز مامرسات وسلوكيات عمل آمنة.
مراقبة أماكن العمل الخاصة بنا واألداء البرشي، مبا يف ذلك تعزيز • 

السلوكيات اإليجابية والتدخل عند الحاجة لضامن تحقيق أهداف 

البيئة، والصحة، والسالمة
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قد يتناولونها ال تؤثر عليهم أو تعيقهم بأي شكل من األشكال عن أداء 
واجباتهم.

باإلضافة إىل ذلك، يجوز أن يُطلب من املوظفني تقديم اختبار املخدرات 
و/ أو الكحول املعلن عنه، أو غري املعلن عنه، أو العشوايئ حني يُسمح 
بهذا االختبار مبوجب القانون املحيل. وإذا تم اثبات استخدام تعاطي 
املخدرات أو الكحوليات غري املرشوعة أو غري القانونية، يجوز لرشكة 

براند سافوي فرض إجراء تأديبي يصل إىل، عىل سبيل املثال ال الحرص، 
الوقف عن العمل وإنهاء الخدمة.

III.  حامية البيئة
إننا نلتزم باتخاذ كافة التدابري املناسبة للتأكد من أن منتجات، وخدمات، 

ووسائل نقل، وأنشطة التخلص من النفايات تتوافق مع أفضل 
املامرسات يف مجال حامية البيئة والقوانني املحلية التي تنطبق عىل 

حامية وإدارة البيئة. ويتضمن هذا تعيني موظفني مؤهلني إلدارة برامج 
الضوابط البيئية الخاصة برشكة براند سافوي، بالتعاون مع الحكومة 
واملجموعات الصناعية لوضع معايري مالمئة، وإلدارة مرافق التشغيل 

الخاصة بنا للتقليل من نسبة إطالق امللوثات أو القضاء عليها، وإلبالغ 
املوظفني وسكان املجتمع املحيل عم مسائل الرقابة البيئية ذات الصلة، 

والتعامل فقط مع مقاويل التخلص من النفايات املعروفني، واالمتثال 
لجميع القوانني واللوائح املعمول بها. ويُتوقع من املوظفني، واملسؤولني، 
واملديرين االمتثال للقوانني، والقواعد، واللوائح املعمول بها التي تتعلق 

بحامية البيئة.

ويف بعض االختصاصات القضائية، هناك عقوبات شديدة تُطبَّق عىل 
األنشطة التي ترض بالبيئة.  وميكن أن تُطبَّق هذه العقوبات عىل رشكة 

براند سافوي وعىل املوظفني املشاركني.
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من أجل ضامن دقة جميع اإلفصاحات عن معلومات رشكة براند سافوي، 
مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص؛ املعلومات التي تتعلق باألداء 

املايل، والعقود الهامة، وغريها من املعلومات الهامة للمستثمرين، 
واملنظمني، وعامة الناس، وأنها متتثل بالكامل للقوانني واللوائح املعمول 
بها، تتم جميع هذه اإلفصاحات فقط من خالل القنوات املحددة فقط. 

وما مل يؤذن لك عىل وجه التحديد للقيام بذلك، يُحظر عىل موظفي 
رشكة براند سافوي و/ أو أطراف أخرى التي ينطبق عليهم هذا القانون 

من مناقشة شؤون رشكة براند سافوي مع محليل األوراق املالية، وممثيل 
الصحافة أو غريها من وسائل اإلعالم، واملسؤولني الحكوميني، وغريهم من 

األشخاص الخارجيني.

I.  استفسارات الصحافة، واالتصال بالوسائل اإلعالمية، والعالقات مع 
املستثمرين

يتوافر املتحدثون الرسميون باسم الرشكة للرد عىل جميع استفسارات 
وسائل اإلعالم ولحاميتها من الكشف عن املعلومات الرسية أو الحساسة 

بدون قصد. وينبغي عىل املوظفني باستمرار توجيه استفسارات وسائل 
اإلعالم إىل نائب رئيس قسم االتصاالت والرتويج للعالمة التجارية براند 

سافوي. كام ينبغي عىل املوظفني أال يتناقشوا مطلقاً عن امور رشكة براند 
سافوي مع وسائل اإلعالم الوطنية أو املحلية، ما مل يؤذن للقيام بذلك 

عىل وجه التحديد.

II.  االستفسارات والتحقيقات الحكومية
إن سياستنا هي تعاون جميع املوظفني مع الطلبات املرشوعة للحصول 

عىل املعلومات من سلطات أو هيئات التحقيق الحكومية وشبه 
الحكومية. وينبغي عىل املوظفني التعامل بصدق وأمانة باستمرار مع 

هؤالء املسؤولني وإبالغ املستشار العام لرشكة براند سافوي عىل وجه 
الرسعة عن أي من تلك االستفسارات أو التحقيقات. 

 
وإذا كنت غري متأكد من مدى التزامك باالمتثال ألي من طلبات الحصول 

عىل املعلومات من أي هيئة حكومية، ينبغي عليك الحصول عىل 
توجيهات من املستشار العام لرشكة براند سافوي أو من القسم القانوين.

اإلعفاءات
 

اإلفصاحات إىل العامة
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اإلعفاءات
لن يتم منح اإلعفاءات من هذه املدونة ببساطة. وال يجوز القيام باإلعفاءات 

للمسؤولني التنفيذين للرشكة أو اإلدارة إال من ِقبل مجلس اإلدارة ويتم 
الكشف عنها عىل الفور وعىل النحو الذي تطلبه اللجنة األمريكية لألوراق 
املالية والبورصة، أو البورصة، أو غريها من القوانني واللوائح املعمول بها. 

ويجوز للموظفني اآلخرين تقديم طلبات كتابية لإلعفاء من املدونة إىل مسؤول 
االمتثال.

الخامتة
تقييم املسار الصحيح لقواعد السلوك يف كل موقف ليس باألمر السهل أو 
امليكانييك. وال تهدف هذه املدونة إىل معالجة كل ظرف حيث قد يتواجد 

الغموض أو عندما تُثار بعض التساؤالت. حيث يتم تشجيع كل موظف 
ومسؤول ومدير ليتبع هذه املواقف بنشاط، ومامرسة الحكم الرشيد، وإبالغ 
أنفسهم متاماً واإلبالغ عىل وجه الرسعة عن أي انتهاكات يُشتبه فيها. وباتباع 

هذه االرشادات فقط بإمكاننا أن نواصل النمو واملحافظة عىل سمعتنا الجيدة 
التي اكتسبناها بشق األنفس من أجل النزاهة والسلوك األخالقي.

اإلعفاءات و الخامتة
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